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Wie is de Tom Dumoulin van Vierlingsbeek?

Eerste editie
‘Van Vriethof tot Vriethof’ 

Onder de titel ‘Van Vriethof tot Vriethof’ wordt 
door een groep fanatieke recreatiewielrenners 
in het weekend van 28 en 29 augustus een 
toertocht per racefiets gepland van het Vrijthof 
in Vierlingsbeek naar het Vrijthof in Maastricht.

Dit nieuwe initiatief is het idee van een aantal 
enthousiaste recreatieve wielrenners, die in 
coronatijd al brainstormend met elkaar deze 
uitdagende gezamenlijke wielertocht, die in 
de toekomst wellicht kan uitgroeien tot een 
klassieker op de plaatselijke wieleragenda, 
uitstippelden. Bij de organisatie zijn betrokken 
Johan van den Boogaard, Carlo Jansen, Rene 
Derkx, Marc Oudenhoven, Manfred Jacobs, Ron 
van Daal en Wiel Lamers. De afstand is zowel 
heen als terug tussen de 110 en 125 kilometer, 
afhankelijk van de route die wordt gekozen. 

Het wielerweekenduitje begint zaterdags in alle 
vroegte met een gezamenlijk ontbijt, waarna 
de deelnemers in groepen van maximaal tien 
personen richting Maastricht vertrekken. De 
doelstelling van de toertocht is dat ‘het’ voor 
iedere recreatieve wielrenner te doen moet zijn. 
Daarom worden de deelnemers naar kwaliteit, 
uithoudingsvermogen en fysieke en geestelijke 
gesteldheid ingedeeld in een langzame(re) of 
een snelle(re) groep, dit alles afhankelijk van de 
aanmeldingen. 

Er wordt van tevoren tevens in beeld gebracht 
wie waarschijnlijk aan het elastiek gaat hangen, 
wie in de Zuid-Limburgse bergen mogelijk een 
danseuse maakt en hoe een chasse patate 
voorkomen kan worden. Wie nu al lijdt aan een 
derde bal, kan beter niet van start gaan, want 
onderweg bestaat de kans dat er flink aan de 
boom wordt geschud. Tijdens de tocht rijden een 
aantal materiaalwagens mee om bij (materiaal)

pech en/of fysieke ongemakken de hulptroepen 
dicht in de buurt te hebben en eventueel te 
voorzien van een pilletje. Onderweg wordt een 
gezamenlijk tussenstop gepland, zodat de 
renners hun spieren even kunnen strekken en 
kunnen genieten van een kop koffie met écht 
Limburgs gebak. 

De openingsetappe eindigt in de loop van 
de middag op het terras aan het Vrijthof van 
Maastricht, waar de Vierlingsbeekse wielerhelden 
ongetwijfeld met open armen door collega Tom 
Dumoulin en de muzikale walskoning André 
Rieu in hun bourgondische ‘Mestreech’ worden 
ontvangen. 

Ter overnachting is in Berg en Terblijt een 
accommodatie gehuurd om te overnachten. 
Tevens wordt hier ’s avonds onder het genot 
van een hapje en een drankje teruggeblikt op 
de eerste koersdag. Wie heeft het spannendste 
verhaal? Daar is de organisatie nu al nieuws-
gierig naar! De volgende morgen kunnen de 
deelnemers zelf kiezen: of ze gaan na het ontbijt 
de uitdaging om in omgekeerde richting van 
Vrijthof naar Vrijthof te fietsen, of ze kunnen 
gebruikmaken van de bezemwagen en met geor-
ganiseerd vervoer (inclusief fiets) huiswaarts 
keren. 

In de loop van de zondagmiddag vindt de finale 
van het wielerweekend plaats, als de diehards 
met het snot voor de ogen op het Vrijthof in 
Vierlingsbeek het wiel over de finishstreep 
drukken en kunnen rekenen op een hartver-
warmende ontvangst door het thuisfront en de 
ongetwijfeld massaal uitgerukte pers. 

Onder het genot van een pilsje wordt daarna 
gezamenlijk op de eerste editie van ‘Van Vriethof 
tot Vriethof’ teruggeblikt. De organisatie is 
momenteel druk bezig met het ontwikkelen en 
vormgeven van verschillende leuke ideeën om 
het programma links en rechts nog wat extra op 
te leuken. 
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Van de Redactie:

• We constateren dat er nog regelmatig 
kopij naar ons “oude” e-mailadres wordt 
gestuurd. Deze werden dan door onze 
“oude” server automatisch doorgestuurd 
naar ons huidige e-mailadres. 
Sinds kort is deze service echter uitge-
schakeld, en worden de e-mails niet meer 
doorgestuurd. Indien u dus nog het oude 
e-mailadres gebruikt, dan ontvangen we 
uw kopij niet meer. 
Daarom het verzoek aan iedereen die het 
“oude” e-mailadres (dorpsbladglobaal@
home.nl) nog in het adresboek heeft staan, 
om dit aan te passen naar het juiste, 
huidige e-mailadres: 
 
redactie@dorpsbladglobaal.nl  

• Ondanks de nog geldende beperkingen 
hebben we kunnen genieten van een 
zonnige Koningsdag. Veel mensen aan de 
wandel of op de fiets, en alvast de eerste 
zonnenstralen vangen om een lekker 
kleurtje te krijgen.

Dorpsblad Globaal
Redactie: Nelly Adam, Adrienne van Groenland, 
Frank van Bommel
Tel: 06-41209403

redactie@dorpsbladglobaal.nl
advertentie@dorpsbladglobaal.nl
abonnement@dorpsbladglobaal.nl
 
Abonnementsprijs: € 12.50
IBAN: NL77RABO0154392502
 
www.dorpsbladglobaal.nl 

AGENDA

Vanwege het coronavirus zijn of worden veel 
activiteiten afgelast. Daarom moeten we 
bij onderstaand overzicht enig voorbehoud 
maken. Kijk eventueel op de website van de 
betreffende organisatie. Geef ook aan Frans 
Spiekman door als uw activiteit verplaatst of 
geannuleerd wordt.

Heb je oud ijzer, geen nood
Breng het naar onze container voor schroot 
op Staaiweg 25

2021

Wekelijks Bibliobeek: Iedere donderdag 
t/m zondag Happen en Stappen in 
Vierlingsbeek. 
Voor meer info: zie www.bibliobeek.nl

Wekelijks Allesbijeen: Elke woensdag daginvulling 
voor ouderen in Joffershof.

11 mei Dorpsraad Vierlingsbeek:  
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
29 mei Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
1 juni Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
26 juni Ophalen oud papier: 
 Gilde, tel. 06-43246914
6 juli Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
20 juli Dag 1 van de Tweede
 Alternatieve Vierdaagse
21 juli Dag 2 van de Tweede
 Alternatieve Vierdaagse
22 juli Dag 3 van de Tweede
 Alternatieve Vierdaagse
23 juli Dag 4 van de Tweede
 Alternatieve Vierdaagse
31 juli Ophalen oud papier: 
 Herleving, tel. 06-48236890
28 aug Ophalen oud papier: 
 ZEV, tel. 06-54661196
29 aug GroeVie: Family Obstacle Run 
 Vierlingsbeek
7 sept Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
18 sept GroeVie: Dorpsquiz
 ‘k Wet’t Interactieve dorpsquiz
 Vierlingsbeek-Groeningen
2 okt GroeVie: Finale avond en uitslag
 ‘k Wèt’t; Interactieve dorpsquiz
 Vierlingsbeek-Groeningen
5 okt Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
2 nov Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
14 nov CV de Keieschieters:
 66-jarig jubileum: Receptie
19 nov CV de Keieschieters:
 66-jarig jubileum: Reünie
27 nov CV de Keieschieters:
 66-jarig jubileum: Feestavond
28 nov CV de Keieschieters:
 66-jarig jubileum: Jeugd Sleuteloverdracht
7 dec Dorpsraad Vierlingsbeek: 
 Dorpsraadsvergadering aanvang
 20:00 uur
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17 sept Zanggroep Evergreen Vierlingsbeek:
 In het kader van het 50-jarig bestaan 
 (in 2020 en vanwege corona al twee maal 
 uitgesteld), wordt er om 17.30 uur een 
 concert gegeven door de deelnemers 
 aan ZEVmeeZING op een nog nader te 
 bepalen plaats!

Data voor Agenda Globaal?
Bel of mail: Frans Spiekman, tel. 631826
frans.spiekman@ziggo.nl

• Doelgroep: jong (vanaf 18 jaar) en oud, groot 
en klein, dik en dun, maar vooral recreatief 
fietser;

• Wielrenner verplicht, dus geen elektrische 
fietsen. De deelnemers hebben het liefst een 
link met Vierlingsbeek; 

• De organisatie gaat momenteel uit van een 
groep van circa vijftig personen, maar: hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd;

• Kosten moeten nog nader worden bepaald, 
maar de huidige inschatting is dat deelname 
tussen 75 euro en 100 euro p.p. gaat kosten 
afhankelijk van het aantal deelnemers;

• De organisatie wil graag op korte termijn een 
beter idee krijgen van het mogelijk aantal deel-
nemers en doorkachelen met het draaiboek. 
Het verzoek is daarom om je binnen vier 
weken op te geven via: ronvandaal71@gmail.
com of wljlamers@ziggo.nl. Bij hen kun je ook 
terecht voor eventuele vragen. 

Vervolg van voorpagina

 Column vitaliteit 30
“Alles Bijeen”

Vanuit mijn visie op gezondheid heeft het 
aanspreken van het zelf herstellend vermogen 
van ons als menselijk organisme een belangrijke 
rol. Ook de reparatiereflex van zorgverleners heeft 
in een eerdere column al aandacht gehad. Dit 
betekent echter niet dat ik dit veroordeel, dat ik 
tegen operaties, wetenschap of medicatie ben… 
In tegendeel! Het is alleen de kunst om het juiste 
perspectief te blijven zien; de mens functione-
rend in zijn of haar volledige context. Gelukkig 
zijn er heel veel goede voorbeelden van medisch 

ingrijpen welke een positief resultaat tot gevolg 
hebben. Gelukkig is er vanuit medisch specia-
listen ook steeds meer aandacht voor preventie 
en wordt er natuurlijk niet te pas en te onpas een 
operatie voorgesteld. Bovendien komt het ook 
voor dat een operatie verrassend positief uitpakt. 
Hiervan is de volgende casusbeschrijving een 
voorbeeld. 

Een aantal jaren kom ik 2x per week bij Alles 
Bijeen. Een dagopvang voor iedereen met een 
vraag voor een fijne dag invulling. Iedere keer 
word ik enthousiast ontvangen door bezoekers, 
werknemers en vrijwilligers van Alles Bijeen. Er 
heerst een prettige, laagdrempelige sfeer; het 
beste te beschrijven als een gezellige Brabantse 
huiskamer. Er worden leuke activiteiten georgani-
seerd en omdat ik Alles Bijeen aan het einde van 
de ochtend bezoek zie ik de lekkerste maaltijden 
bereid worden. 
Op deze plek mag ik de fysiotherapeutische zorg 
verlenen aan bezoekers die dat nodig hebben. 
Het grote voordeel van deze constructie is het 
ontlasten van mantelzorgers. Zij hoeven geen 
afspraak bij onze praktijk te maken en hoeven 
geen vervoer van en naar de praktijk te organi-
seren. Een service van Alles Bijeen en van onze 
praktijk welke aansluit bij beide visies. 

Bij Alles Bijeen begeleid ik een 75-jarige vrouw 
met de ziekte van Alzheimer. Natuurlijk met de 
nodige aandacht voor het ziekteproces, het 
onderhouden van de algemene belastbaar-
heid en het voorkomen van vallen maar daarbij 
specifiek voor pijnklachten van haar linker knie. 
Het is niet moeilijk voor te stellen dat de ziekte 
van Alzheimer ook consequenties heeft voor 
de fysiotherapeutische behandeling. Door de 
therapie is een tijd lang geprobeerd om de pijn-
klachten in de knie te reduceren; met wisselend 
resultaat. Gezien de leeftijd zou slijtage natuur-
lijk van invloed kunnen zijn op de pijnklachten. 
In verband met de aanhoudende pijnklachten 
heb ik mevrouw doorverwezen naar de huisarts 
met het verzoek voor een doorverwijzing naar de 
orthopeed. Daar constateerde de orthopeed een 
forse slijtage van de knie. Nu leren we uit weten-
schappelijk onderzoek dat er geen directe relatie 
bestaat tussen slijtage en pijn (ik weet dit klinkt 
raar maar is toch echt zo!) maar toch was het een 
overweging om een TKP (totale knie prothese) 
operatie te overwegen. Dit was een reële optie 
omdat de factoren waar mevrouw zelf invloed 
op had om op een positieve manier invloed uit te 
oefenen op de pijn belemmerd werden door het 
ziektebeloop van de ziekte van Alzheimer. Aan de 
andere kant waren er grote vraagtekens voor het 
uitvoeren van deze operatie om dezelfde reden. 
Er was angst voor een delirium, een toestand van 
geestelijke verwardheid die op kan treden. Het 
ontstaat wanneer de hersenen niet alle prikkels 
meer kunnen samenvoegen tot een logisch en 
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samenhangend beeld. Bovendien was het de 
vraag in hoeverre mevrouw in staat zou zijn om 
het revalidatieprotocol goed op te volgen. Het 
lopen met krukken, het niet over- en niet onder-
belasten, het doen van oefeningen; voorbeelden 
van belangrijke elementen uit de revalidatie die 
het eindresultaat mede bepalen. Uiteindelijk is 
besloten voor een operatie maar niet zonder 
zorgen. 
En wat nu het mooie is. Van alle nieuwe knieën 
die ik gerevalideerd heb staat deze revalidatie in 
de top 10 op het podium van positief resultaat 
na een operatie. Gelukkig géén delirium na de 
operatie. Het was een uitdaging om de revalidatie 
af te stemmen op mevrouw maar in goed overleg 
met de professionals van Alles Bijeen en haar 
partner mag het resultaat er zijn. Een goed bewe-
gelijke knie, een mooi looppatroon, toename van 
zelfstandigheid zijn hier voorbeelden van. En voor 
mevrouw het belangrijkste dat pijn niet meer op 
de voorgrond staat!

Concluderend wil ik de boodschap meegeven 
dat goede zelfzorg niet betekent dat medisch 
ingrijpen niet zinvol is. Wel of niet medisch 
ingrijpen of kiezen voor welke behandeling dan 
ook (regulier of alternatief) kan allemaal van 
toegevoegde waarde zijn. Je zult mij ook nooit 
horen oordelen over welke behandeling dan 
ook. Het belangrijkste is wat mij betreft om in 
gesprek te gaan met een zorgprofessional met 
een passie voor pijn, passie voor het menselijk 
lichaam en passie voor het menselijk brein; 
oftewel passie voor het menselijk organisme in 
de breedste zin van het woord. Deze zorgprofes-
sional kan door een screening een inschatting 
maken of direct aanvullend onderzoek nodig is 
om acute problemen uit te sluiten. Vervolgens 
staat het stimuleren van het zelf herstellend 
vermogen centraal. Mochten er belemmeringen 
voor herstel aanwezig zijn dan kunnen deze 
door de interventies die zorgprofessionals in hun 
“gereedschapskist” hebben aangepakt worden, 
maar de regie blijft idealiter bij diegene die hulp 
vraagt. Mocht er dan alsnog sprake zijn van een 
afwijkend beloop dan kan er gekozen worden 
voor verder medisch onderzoek en/of medische 
interventie. 
Ik begrijp heel goed de behoefte bij klachten om 
dit tot op de bodem uit te zoeken maar het levert 
alleen beperkt het gewenste resultaat op; 1 op de 
5 volwassen Nederlanders heeft te maken met 
aanhoudende pijnklachten. Voor een verbete-
ring in deze is het belangrijk dat onze collectieve 
overtuigingen ten aanzien van fysiek functioneren 
in relatie tot reguliere of alternatieve interventies 
langzaam veranderen. Dit heeft tijd nodig…

Feedback of suggesties voor een eventuele 
volgende column? Laat het me weten door een 
mail te sturen naar fysio.dongen@planet.nl of doe 
een briefje in de brievenbus.

Met sportieve groet,

Wouter van Dongen
Fysiotherapie van Dongen
www.vandongenvierlingsbeek.nl
“Mensen helpen fit te worden,
fit te zijn en fit te blijven”

WONEN VIERLINGSBEEK NEEMT 
22 WONINGEN MOOILAND OVER 

Wonen Vierlingsbeek neemt op 30 september 
2021, 22 huurwoningen in Vierlingsbeek en 
Maashees over van woningcorporatie Mooiland. 
Wonen Vierlingsbeek verhuurt bijna 500 
woningen in de gemeente Boxmeer. Daarom is 
Wonen Vierlingsbeek de logische partner voor 
de overname van deze woningen. Huurders en 
betrokken partijen zijn geïnformeerd over de 
overname. 

Om welke huurwoningen gaat het?
Het gaat om 4 appartementen aan de 
Monseigneur Geurtsstraat in Maashees en 18 
eengezinswoningen aan de Merletgaarde en Prins 
van Oranjestraat in Vierlingsbeek. 

Reden voor verkoop
Wonen Vierlingsbeek verhuurt veel sociale huur-
woningen in een aantal kleine kernen van de 
gemeente Boxmeer, waaronder Vierlingsbeek en 
Maashees. Het is daarom een logische keuze om 
deze woningen in die plaatsen te verkopen aan 
Wonen Vierlingsbeek. Jan Willemse, Manager 
Aan-en Verkoop o.g. van Mooiland vertelt: “We 
zijn blij dat ‘de’ corporatie van Vierlingsbeek deze 
woningen van Mooiland overneemt. Het was een 
zorgvuldig proces, zonder tijdsdruk, dat Mooiland 
en Wonen Vierlingsbeek allebei als prettig hebben 
ervaren.” 

Veranderingen
Mooiland en Wonen Vierlingsbeek werkten geza-
menlijk aan een zorgvuldig verkoopproces. Ook 
rond het proces van de overdracht werken zij 
samen. Onlangs ontvingen alle huurders van de 
betreffende woningen van Mooiland een brief over 
de overname. 
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Woningen behouden voor de sociale 
volkshuisvesting Peter
Verhoeven, directeur-bestuurder Wonen 
Vierlingsbeek, licht de aankoop toe: “Wonen 
Vierlingsbeek bestond vorig jaar 50 jaar en 
verhuurt bijna alle sociale huurwoningen in de 
kernen van de oude gemeente Vierlingsbeek 
(Vierlingsbeek, Overloon, Maashees, Groeningen, 
Holthees en Vortum Mullem). Het is een lang 
gekoesterde wens van Wonen Vierlingsbeek om 
de woningen die nu nog in bezit zijn van Mooiland 
over te nemen, zodat het voor de huurders en 
woningzoekenden in deze kernen duidelijk is 
bij welke corporatie ze terecht kunnen. Ik ben 
verheugd dat het vlak voor mijn afscheid als direc-
teur-bestuurder van Wonen Vierlingsbeek gelukt is 
om deze stap te zetten.”

De koopovereenkomst wordt ondertekend door 
Peter Verhoeven (Wonen Vierlingsbeek) en Jan 
Willemse (Mooiland) 

Loten verkoop van de 
Zonnebloem

Op vrijdag 21 mei willen wij weer loten verkopen. 

Omdat we wegens Corona niet bij de Plus 
binnen kunnen staan, staan we op het parkeer-
terrein gezellig met een partytent.
Daar willen onze vrijwilligers de loten graag aan 
u verkopen

Graag tot ziens op vrijdag 21 mei 

Zonnebloem    Vierlingsbeek    Groeningen

Ingezonden artikel

Onderzoek MFA Vierlingsbeek, en 
de feiten.

In de Globaal van 27 april j.l. geeft Liberaal LVC 
weer een mooi staaltje van feiten verdraaiing weer.

In hun artikel over het MFA Vierlingsbeek schrijft 
Liberaal LVC dat 92% van de inwoners de 
uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek deelt.

De waarheid is dat de geciteerde 92% in werke-
lijkheid gaat over de uitgebrachte stemmen 
tijdens een goed bezochte bijeenkomst waar werd 
gestemd over de vraag of er een MFA haalbaar-
heidsonderzoek moest komen, en dat vonden 
inderdaad 92% van de aanwezigen. 

Het zou dan ook iedereen sieren om de 
waarheid niet te verdraaien, en de inwoners van 
Vierlingsbeek van de juiste informatie te voorzien. 

A. Hendriks

Heerlijk die zon! Smeren maar…!

Het is voorjaar, de zon laat zich steeds vaker zien, 
heerlijk toch? Geniet jij er ook zo van? 
Het is belangrijk dat je nu al de juiste zonnebrand-
crème gebruikt.
Na de winter is onze huid nog niet gewend 
aan een hoge zonkracht. De zon zorgt voor 
de aanmaak van melanine, waardoor de huid 
donkerder wordt. Dit pigment beschermt ons 
tegen het UV-straling. Na de winter is deze natuur-
lijke bescherming nog veel minder aanwezig. 

Zorg dat je een zonnefactor gebruikt die zowel 
tegen UV A- als UV B-stralen beschermt.
Waarom is het belangrijk om je tegen beide 
UV-stralen te beschermen?
Natuurlijk zonlicht bestaat voor 95% uit 
UV A-stralen en voor zo’n 5% uit UV B-stralen. 
UV A-stralen zorgen voornamelijk voor huidverou-
dering (Ezelsbruggetje: A van ‘aging’). 
Op de korte termijn zie je niet veel van de 
‘schade’ aan je huid door UV A-stralen. UV 
A-stralen verbranden de huid namelijk niet, maar 
op de lange termijn zal de schade zich kunnen 
openbaren in de vorm van pigmentvlekjes, diepere 
rimpels, een slappe huid en de kans op huid-
kanker neemt aanzienlijk toe als je je niet goed 
beschermt. 

UV B-stralen zorgen voornamelijk voor verbran-
ding (Ezelsbruggetje: B van ‘burning’). UV B 
stralen zorgen ervoor dat de huid vitamine D 
gaat aanmaken, maar bij te veel blootstelling kan 
het leiden tot verbranding en net als bij UV A tot 
huidkanker.

Mijn advies: smeer je goed in!

Nog een aantal tips:
• Zorg dat je genoeg smeert en smeer lekker 

dik! Zuinig smeren geeft een lagere bescher-
mingsfactor dan op de verpakking staat!
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• Smeer je ook in bij schaduw of bewolking. 
Schaduw vermindert de schadelijke invloed 
van UV-straling, maar neemt deze niet 
helemaal weg.

• Smeer je om de 2 uur opnieuw in.
• Waterproof of waterresistant geeft aan dat de 

zonnebrand tijdens het zwemmen beter op 
de huid blijft zitten. Maar dit betekent niet dat 
de crème de hele dag blijft zitten. Smeer je 
daarom na het zwemmen of bij veel transpi-
reren opnieuw in.

• Een kinderhuid moet extra beschermd worden 
tegen UV-stralen. Hun huid is een stuk kwets-
baarder dan die van volwassenen.

• Download de 'UV app' van het KWF. In deze 
app kun je zien wat de zonkracht is per dag 
en kun je meldingen ontvangen wanneer je je 
weer moet insmeren. Super handig!

• Gebruik een dagcrème met een zonbescher-
ming, dan ben je ’s ochtends als direct goed 
bezig!

Wil je meer informatie of tips over de juiste zonne-
brandbescherming? Neem dan contact met mij 
op.

Groet Fiona Willems 

Schoonheidssalon at Home
Laurentiusstraat 51 Vierlingsbeek
www.schoonheidssalonathome.nl
06-46428052

Onze Familienaam: Deel 5
 
Steeds meer variatie in namen, de her-
komstnaam ( Toponiemen). 
Jonge mannen gingen in de middeleeuwen (net 
als nu) op pad om in den vreemde een vrouw te 
zoeken. Ze gingen dan max. ±  2 uur lopend ver, 
±  10  km. Bijvoorbeeld  naar Sambeek, Boxmeer, 
(Over)Loon, Maashees of Bergen enz. Als ze 
daar een vrouw vonden, trouwden en vestogden 
zich daar ook. Dan kon het gebeuren dat hij de 
naam kreeg van de plaats van zijn afkomst, “van 
Boxmeer” dus. Zo konden ook de namen “van 
Sambeek”, “van Loon”, “van Groeningen”, “van 
Cuijk”, “van Gennep”, “van Bergen”, “van Beek” 
ontstaan.
De herkomstnaam kon ook betrekking hebben op 
een grotere gebied: van Mechelen, van Leiden, 
Brabander, den Hollander, de Waal, de Vries (de 
Fries), de Pruis, den Bels, van Kempen enz. 

Ook gebieden ontstaan door menselijke activi-
teit zoals kastelen, burchten, dammen, dijken, 
bruggen of straten, stegen, huizen,  herbergen, 
akkers of weilanden. Deze noemen we 

microtoponiemen.
Al deze toevoegingen werden gebruikt om iemand 
te kunnen duiden of te kunnen plaatsen.
Voorbeelden zijn o.a.:  van den Akker, Maas, 
van de Maaskant, van (de) Dijk, van Dam, van 
den Bosch, van de Pas, Jansbeeken, van de 
Horst, van de Hoek, van de Broek, op het Veld, 
op de Heij,  van de Kuilen, op de Coul (L), van 
Geneugten, van Rooij, van Veen, van Schafferden, 
van de Venne,  Angenent, Opheij, van de Winkel, 
Hullenaar, van Eijk, Hoogeboom.
Vaak is de aanduiding “van der” vervangen door 
“ver”. Dat klonk ook beter. Van de Heij werd 
vervangen door Verheijen, van de Brug werd dan 
Verbruggen,  van de Hoeve werd Verhoeven, van 
de Schuur en ter Schure werd Verschuren, van 
de Dijk werd Verdijk, Verhagen, Verstegen, van de 
Velden, etc.
In België met name in Vlaanderen waren de namen 
eerder versteend en schrijft men nu nog in een 
aantal gevallen de oude namen bijv.: Vandewinkel, 
of Opdeheij etc.

(Wordt vervolgd)
Jan Hendriks.

Raadhuis / Gemeentehuis
foto A00636 uit de collectie Stichting De Oude 
Schoenendoos.

Gemeentehuis met daarnaast een woonhuis

Nadat in de nacht van 20 op 21 mei 1928 het 
oude gemeentehuis door brand was verwoest, 
(zie de vorige Globaal ) werd door burgemeester 
A. Jenniskens en de hele raad besloten, dat er zo 
snel mogelijk een nieuw raadhuis moest komen. 
Architect J. van Weegen uit Vierlingsbeek kreeg 
hiervoor de opdracht. Net een jaar later werd op 
18 juni 1929 op de plaats van het afgebrande 
gebouw het nieuwe raadhuis officieel geopend 
door de commissaris van de Koningin.
Dit gemeentehuis, ook raadhuis genoemd, werd 
in de oorlog zwaar beschadigd, maar hersteld en 
was in gebruik tot 1968. In dat jaar was uitbreiding 
noodzakelijk en is weer een nieuw gebouwd op de 
plaats van het oude. Dit heeft, met verschillende 
uitbreidingen, dienst gedaan tot de opheffing van 
de gemeente in 1998. 
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In het huis naast het oude gemeentehuis woonde 
de joodse familie Moses, die samen met andere 
joodse families enkele jaren voor de 2e wereld-
oorlog uit Vierlingsbeek weggetrokken zijn. Later 
woonden de gezusters Kessels (zussen van slager 
Jaap Kessels) hier met rechts ervan de manufac-
turenwinkel van de gezusters Evers. Deze huizen 
zijn ook (deels) verwoest en na de oorlog niet meer 
herbouwd.

Voor het gemeentehuis lag het Vrijthofplein: 
vooraan lindebomen, in het midden een klinkerpad 
naar het gemeentehuis en enkele bomen voor het 
gemeentehuis. Links onder het afdakje was een 
trap naar beneden en daar was het cachot ( cel 
voor arrestanten ). Aan de rechterzijde van het 
Vrijthofplein was een kiosk. Aan de linkerkant lag 
de boerderij van de familie Deenen.

Dit fotobord is bevestigd aan het 
ijzerwerk van een boom, in de 
Spoorstraat ter hoogte van het 
Vrijthofplein.

Kijk voor meer foto’s op
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

Peter Verdijk.

Wij gaan door met het 
plaatsen van onbekende 
foto’s. Jammer genoeg 
krijgen we weinig 
reacties. Het is natuur-
lijk zo dat wij het niet 
weten maar, weet u het 
ook niet? Als u het wel 
weet, geef dan even een 
berichtje dan kunnen 
we de foto benoemen 
en heeft een ieder die 
op de site kijkt er plezier 
van. U kunt vanaf de 
site reageren met een mailtje. We zien ze graag 
tegemoet, ook als het over iets anders gaat, bv 
moeite met zoeken. We helpen u daar graag mee.
Deze twee foto’s zijn ons ook onbekend. De man 

alleen is waarschijnlijk een priester gezien het 
kruisje op zijn revers. Dit is foto nr A21931.

De andere is nr A20914. Zo te zien is het een 
priesterwijding, gezien de moeders en bruidjes, 
maar wie dan?

Op de site kunt u ook kijken bij de 
categorie: onbekend. Het zijn er een 
paar honderd. Veel kijkplezier.

U kunt uw berichtje melden bij
www.stichtingdeoudeschoenendoos.nl

GASTOUDEROPVANG JANNEKE 
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Hoe weej hier praote.
44.
 
Tweemaal per week passen de grootouders op hun 
kleindochters Julia en Jada.
Als het weer het toelaat gaat opa een eindje fietsen 
met de drie jaar oude Julia. Zij past nog net in het 
kinderstoeltje voor op de fiets.
Haar twee jaar jongere zusje blijft thuis bij oma. 
Geen straf.
Meestal gaat opa met Julia de “grip”(de Maas) over. 
In opa’s zakken een paar snoepjes voor zijn klein-
dochter. Die zijn voor straks, op dat favoriete bankje 
aan de rand van het Leukermeer. Mooi plekje daar; 
er is altijd wel wat te zien.
 
Vooraan in Bergen richting Ayen.
Ergens halverwege stopt opa bij Jezus aan het kruis,
Hij ziet er niet uit.
De elementen hebben diepe putjes in de grijze 
steensoort geslepen, plukjes mos over Zijn hele 
lichaam, de doornenkroon ondergescheten. De 
vogelen des velds hebben op een zeer merkwaar-
dige manier uiting gegeven van hun dankbaarheid 
jegens de Schepper.
In eenvoudige bewoordingen schetst opa in het kort 
het leven en werken van Jezus.
Hij was een lastpost voor de inhalige rijken en nam 

College Boxmeer onderschrijft 
onderzoek naar ervaringen azc 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer 
hebben kennis genomen van het rapport 
‘Ervaringen met zeven jaar opvang van asiel-
zoekers in Overloon’. “Het rapport geeft een 
objectief beeld van de meningen en erva-
ringen van onze inwoners en bevestigt wat 
het college de afgelopen tijd ook heeft gecon-
stateerd: voor overlast gevende asielzoekers 
is in het azc in Overloon geen plaats”, zegt 
burgemeester Karel van Soest in een eerste 
reactie. 

In opdracht van de gemeente onderzocht bureau 
I&O Research de ervaringen van inwoners van 
Overloon, Stevensbeek en acht andere dorpen in 
de gemeente Boxmeer met de opvang van asiel-
zoekers in het azc in Overloon. De gemeente 
wilde de ervaringen van de inwoners peilen aan 
de vooravond van het besluit over voortzetting 
van het asielzoekerscentrum. 

Bijna één op de drie
Voor het onderzoek hield I&O Research diep-
gaande interviews met 26 belanghebbenden, 
waaronder omwonenden, ondernemers, 
vertegenwoordigers van dorpsraden, politie 
enzovoort. Daarnaast konden alle 13.480 
inwoners ouder dan 16 jaar van de tien omlig-
gende dorpen in een enquête hun ervaringen 
en meningen kenbaar maken. Gemiddeld vulde 
bijna één op de drie de vragenlijst in, in Overloon 
en Stevensbeek bijna de helft van de inwoners. 
“Een teken dat het onderwerp leeft in de 
dorpen”, zegt Van Soest. 
Het onderzoek bevestigt het bestaande beeld 
van een relatief kleine groep asielzoekers die 
zorgt voor overlast: (winkel)diefstallen, intimi-
datie, zwart rijden, inbraken en vernielingen. Veel 
veroorzakers zijn alleenstaande minderjarigen 
uit veilige landen, die sinds 2018 in het asielzoe-
kerscentrum worden opgevangen. 

Einde aan overlast is voorwaarde voor 
verlenging
Omwonenden, ondernemers en dorpsraden 
stellen als voorwaarde voor verlenging van de 
overeenkomst met het COA dat de criminaliteit 
en overlast moeten worden opgelost zodat de 
inwoners niet langer gevoelens van onveiligheid 
ervaren. Dat is ook de eis die het college van 
Boxmeer onlangs bij het COA neerlegde. “Het 

onderzoek maakt duidelijk hoe de dorpsbewo-
ners denken over de toekomst van het azc”, zegt 
Van Soest. “Dat versterkt onze boodschap aan 
het COA. Het COA is nu aan zet.” 

Gastvrije gemeente
Volgens de burgemeester laat het onderzoek 
ook zien dat de inwoners van de gemeente in 
principe positief staan tegenover de opvang 
van vluchtelingen. “Dat hebben ze de eerste vijf 
jaar van de opvang ook laten zien. Door de inci-
denten van de laatste jaren is die bereidheid 
minder geworden. Ik begrijp dat. Het is nu tijd 
om die trend om te buigen en opnieuw te laten 
zien dat de gemeente  Boxmeer een gastvrije 
gemeente is. Iedereen die zich aan de regels 
houdt en wil werken aan de toekomst, is hier van 
harte welkom.”

Het onderzoeksrapport van I&O Research is 
vanaf donderdag 22 april openbaar. Het rapport 
is te lezen op de website van de gemeente 
Boxmeer. De gemeenteraad bespreekt het 
rapport in de komende maanden.
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het op voor de armen.
Dat kwam hem duur te staan.
Hij werd ter dood veroordeeld en aan het kruis 
genageld.
Opa kijkt naar zijn kleindochter, benieuwd of er van 
haar gezicht valt af te lezen of zijn verhaal indruk op 
haar heeft gemaakt.
Haar blik gaat van beneden, van de spijkers in de 
voeten van Jezus naar boven, naar de doornen-
kroon. En weer terug.
“Jezus môt ien d’n douche”, zegt zij.
Opa en zijn kleindochter vervolgen hun weg naar het 
Leukermeer.
 
Wordt vervolgd.

Nelson.

UPDATE MFA: ZEG JA VOOR MFA!

De komende weken worden alle (mogelijke) 
toekomstige gebruikers o.a. besturen van vereni-
gingen en stichtingen van het nieuwe MFA door 
de dorpsraad Vierlingsbeek benaderd met de 
vraag om hun positieve intentie uit te spreken voor 
gebruik name van het MFA. Dit is een van de voor-
waarden uit het raadsbesluit van de Gemeente 
Boxmeer d.d. 1-4-2021. Pas wanneer we als dorp 
aan de voorwaarden uit het raadsbesluit voldoen, 
krijgen we een voorbereidingskrediet van € 
25.000,- ter beschikking om een nader schetsont-
werp inclusief kostenraming voor het nieuwe MFA 
te laten maken. Daarbij worden de toekomstige 
gebruikers van de MFA ook betrokken. 

Draagvlak is een voorwaarde om 
door te gaan
Wetende dat er op dit moment nog niet concreet 
invulling gegeven kan worden aan de specifieke 
wensen en behoeften van iedere vereniging en/of 
toekomstige gebruiker is het voor de dorpsraad 
van groot belang om het draagvlak voor het 
nieuwe MFA vast te stellen. 
Met diverse verenigingen/organisaties staan 
daarom de komende weken gesprekken gepland 
om  het MFA-proces nader toe te lichten en 
het draagvlak bij de vereniging/organisatie te 
verkennen. Er zijn inmiddels al diverse onder-
tekende positieve intentieverklaringen van 
organisaties en verenigingen binnengekomen. 
Dank hiervoor want dat geeft ons vooral extra 
energie om verder te gaan.

Hoe nu verder?
De dorpsraad Vierlingsbeek bezint zich op dit 
moment ook over de realisatie en uitvoerbaarheid 
van de overige voorwaarden uit het raadsbesluit, 
aangezien zij vóór 21 mei 2021 hierop mogelijk 
bezwaar in moet dienen. Met name de financiële 
haalbaarheid zal hierbij een belangrijk criterium 
zijn.

Mocht uw vereniging/organisatie en of toekom-
stige gebruiker van het MFA (nog) niet door ons 
benaderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk 
om dit bij ons te melden. Wij nemen dan z.s.m. 
contact met u op.

We werken samen verder aan een
toekomstgericht 

MFA: DOOR en VOOR de inwoners! 
Voor meer info zie: www.mfa-vierlingsbeek.nl
Dorpsraad Vierlingsbeek en kerngroep MFA (i.o.)
MFAvierlingsbeek@gmail.com

Uitreiking Dr. Peelenprijs en 
stimuleringsprijs 2020 komend 
najaar 

Afgelopen januari had de Dr. Peelenprijs over het 
jaar 2020 uitgereikt moeten worden. Ondanks dat 
er nu versoepelingen zijn aangekondigd, wordt 
het organiseren van een mooie festiviteit in het 
voorjaar nog niet verantwoord geacht. Daarom 
is besloten de uitreiking te verplaatsen naar het 
najaar van 2021. Zodra er meer bekend is over 
de datum worden de inwoners van de Gemeente 
Boxmeer hier over geïnformeerd.

Genomineerden 2020
De Dr. Peelencultuur- en stimuleringsprijs wordt 
uitgereikt aan een persoon, team of organisatie 
die op cultureel gebied in de Gemeente Boxmeer 
actief is. Er zijn vorig jaar veel voordrachten 
gedaan en uit die voordrachten zijn genomi-
neerden geselecteerd. Voor de stimuleringsprijs 
zijn twee voordrachten genomineerd, namelijk 
de werkgroep ‘Overloon War Cemetery’ en Luuk 
Weerts als persoon die gedeeltelijk zijn werk-
zaamheden voor het oorlogsmuseum Overloon 
uitvoert. Er zijn drie voordrachten genomineerd 
voor de Dr.Peelencultuurprijs. Dat zijn in wille-
keurige volgorde: muzikant en regisseur Roel 
Verheggen, cultureel festival Schijt aan de Grens 
en singer-songwriter en producer BJ Baartmans. 
Naast de eer ontvangen de winnaars ook een 
mooi geldbedrag van respectievelijk 750,- en 
250,- euro.

Voordragen voor 2021
Normaliter zou het nu mogelijk zijn om voor het 
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Ruimte nodig voor vergaderingen, repetitie e.d. in 
gemeenschapshuis Joffershof? Neem dan contact 
op met Lucy Koelen, mailadres: 
joffershof@hotmail.com of bel 06-10506988. 
Voor verhuur van beamer, laptops 
(beiden alleen voor verenigingen) en hangtafels, 
bel Marius Cuypers, tel 631303.    
Zie ook onze website: www.joffershof.nl                   

 
 

 

Treffer
Kosten Treffer: € 2,50

Druk- en zetfouten onder voorbehoud

Vakmanschap in Vrijheid – 
Campers uit Groeningen

Wat in 2015 als hobby in een garage in 
Vierlingsbeek begon is inmiddels uitgegroeid tot 
een toonaangevend bedrijf in de wereld van de 
buscamper. BasCampers bouwt Volkswagen 
Transporter bussen van de 5e en 6e generatie 
om tot volwaardige “camperbusjes”. De kwaliteit 
en beschikbare opties zijn daarbij te vergelijken 
met de alom bekende Volkswagen California en 
Westfalia campers.

De alsmaar toenemende vraag naar campers en 
het succesvolle concept van BasCampers vraagt 
om uitbreiding van bedrijfsruimte en personeel. 

Per 1 mei a.s. zullen we dan ook het volledige 
pand aan de Hultenhoek 3a in Groeningen 
(voorheen Autoschade Kusters) betrekken. Ook de 
faciliteiten en het personeel van de schadeafdeling 
nemen we over.

Hoewel de focus van BasCampers zal liggen 
op het bouwen van campers kunt u nog steeds 
bij ons terecht voor schadeherstel, spuitwerk 
of restauratie zoals u dat gewend was van 
Autoschade Kusters.

Nieuwsgierig geworden naar campers uit 
Groeningen? Kijk dan eens op
www.bascampers.nl.

Tot ziens bij BasCampers

Bas Keijsers

� adverteren
doet verkopen

lopende jaar een voordracht te doen. Echter is 
besloten dat er dit jaar geen Dr. Peelenprijs wordt 
uitgereikt en dit betekent ook dat er dit jaar geen 
voordrachten ingediend kunnen worden. 
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� adverteren
doet verkopen

 

 

Diverse verven en texen: 

 Gratis kleuradvies 
 Verf direct op de juiste kleur 

te mengen  
 Groot assortiment tapes, 

kwasten, rollers etc. 
 
 

 
 

 

Voor al uw verse witte (geschilde) en groene asperges, 
ook voor streekproducten

Kijk voor meer informatie op onze website
www.poortvanloon.nl

www.martensasperges.nl

 

 
 
 
 Gespecialiseerd in natuurlijke huidverbetering 
 

 
 Gelnagels en gellak 
 Spoorstraat 10 

 
 

Fiona Willems         
www.schoonheidssalonathome.nl 

06-46428052 

GRADJE
TWEEWIELERS

DEALER VAN VICTORIA E-BIKES

VOOR AL U FIETS REPARATIES

OPENINGSTIJDEN:

Do 9.00 tot 18.00
Vr 9.00 tot 18.00  
Za 9.00 tot 17.00

DE BUNDER 7
5821GC VIERLINGSBEEK

TELNR. 06-17769196

EMAIL. GRADJEWELBERS@KPNMAIL.NL

WWW.GRADJETWEEWIELERS.NL
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bouwadvies en -begeleiding
 T: 06-53883255  |  E: info@ketelaarsbouwhulp.nl  |  W: www.ketelaarsbouwhulp.nl

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Spoorstraat 10
5821 BD Vierlingsbeek

Telefoon: 06-290 78 108

www. beautysalon-chantal.nl
info@beautysalon-chantal.nlWellness & Beauty

Café - Zaal

Groeningen

De ZandpoortDe Zandpoort

Feesten • Bruiloften • Indoor BBQ / Steengrillen • Koffietafels • Vergaderingen

Groeningsestraat 40  •  5826AD Groeningen  •  Tel. 0478-631548

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

kijk op de website www.salontoine.nl

� adverteren
doet verkopen

Uw gezondheid... mijn zorg!

reflexzonetherapie

zenuwreflexologie

sportmassage

medical taping

Trudy Blenckers - Vlasakker 20 - Vierlingsbeek
Mob. 06 - 13 63 03 82, www.voetzonetherapie.nl 
Stap voor Stap is aangesloten bij VNRT / RBCZ / NGS

Rabo ClubSupport
Online inspiratieavond voor
verenigingen en stichtingen op
17 en 18 mei
Om te laten zien wat Rabo ClubSupport te bieden heeft, nodigen
wij jou graag uit voor onze inspiratieavond.

Meld je aan via
rabo.nl/oostbrabant/rcs
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EEN MOOIE 
HERINNERING IS 
ZOVEEL WAARD
Wij verzorgen de uitvaart die 

bij de overledene, familie  

en vrienden past.
Bel 24/7  

0478-515221 briensveld.nl

Warme Bakker Degen
Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag gesloten!
Reclame: 10 t/m 15 mei
  ¾ Limoncellovlaai € 9,90 
  Bruin tarwebrood  € 2,15 
  Pistoletje wit € 0,30

Reclame: 17 t/m 22 mei
  ¾ Limoen mint vlaai € 9,90
	  Half meergr. spelt donker € 2,05
  Appelflap € 1,20

Irenestraat 2 - 5825 CB Overloon
 Tel.: 0478-641214 - www.bakkerijdegen.nl

ONTWERP     DRUK     PRINT     RECLAME

vincent vervoort: 06-18094647    www.grafischvierlingsbeek.nl

 

Showroom elke zaterdagmorgen open     
van 9:00 tot 12:00 uur.                                
Wilt u op een andere dag langskomen, 
maak dan even een afspraak 

Schootsveld 5    Vierlingsbeek    06-83773243 

Mobiel : 06 - 83442700
Telefoon : 0478 - 631722

E-mail : info@arnothijssen.nl
Website : www.arnothijssen.nl

info@blommesteintuin.nl            www.blommesteintuin.nl
Dé Partner voor het ontwerp, de aanleg en het onderhouden van uw tuin

Bart van den Heuvel
Gijs Ermers
Molenhoek-Vierlingsbeek Tel.: 06-21574452

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

B t d H l

TUINONTWERP, -AANLEG EN -ONDERHOUD

Groeningsestraat 58, 5826 AD Groeningen

www.leeijen.nl

o
u
i
s

Leeijen
       Metsel en
   Tegelwerk
           Voor elke klus
         Tel: 0478-631807          Mob.: 06-38092677

06-30003764            www.johnebbers.nl

Dé metsel- en tegelspecialist
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� adverteren
doet verkopen

Gespecialiseerd in:
• Elektrisch ontharen     

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De diabetische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• De reumatische voet    

(Ziektekostenvergoeding mogelijk)
• Hotstone en orang Malu massage
• Microdermabrasiebehandelingen
• Nu IPL ontharing

Belt u gerust voor informatie en/of een afspraak

Ria Arts
Bergkampweg 8
5825 AD Overloon
Tel.: 0478 642368

Molenweg 10a | 5826 BZ  
Vierlingsbeek-Groeningen
www.mar-oil.nl | 0478 561 541

De goedkoopste gasflessen in de regio. 
Ook voor heftruckgasflessen, propaangastanks, 

smeermiddelen en dieselolieleveringen.

Olie en Gas Service
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Belangrijke telefoonnummers:

112                  Alarmnummer, als elke seconde  
  telt, bij levensgevaar of    
  heterdaad
0900-8880       Huisartsenpost Boxmeer, spoed  
  op ma t/m vr tussen 17.00 en   
  8.00 uur
0900-8844      Politie   
                        Wijkagent Cyril van den Bosch,
  via politie.nl (Mijn Buurt)
0800-7000       Anoniem bellen
088-0208208   Brandweer
0485-845000   Maasziekenhuis Pantein
0485-585911   Gemeente Boxmeer of via 
                        www.boxmeer.nl voor melding 
                        betreffende groen, plein,   
  fietspad, stoep of weg

� adverteren
doet verkopen

Grotestraat 117
5821 AD  Vierlingsbeek

Telefoon 0478-632382
Mobiel 06-42095821

info@gerritstimmerwerken.nl
06-42242356

Groeningen

Overloon-Mill

korting op alle
materialen voor
tuinberegening!

0478 - 507171  •  www.vangemertbv.nl

20%Actie geldig 

t/m juni 2021!
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Groeningsestraat 40  •  5826AD Groeningen  •  Tel. 0478-631548

Te Koop

Aardappelen: Frieslanders
Op den bosch 4, Maashees

Geert Linssen

Actie geldt van 19 t/m t/m 31 maart 2018

OP RAAMDECORATIE
20% KORTING

Vraag naar de voorwaarden

Spoorstraat 58 | 5821 BE Vierlingsbeek | Telefoon (0478) 63 22 35 
E-mail siebert@colorsathome.nl | Website www.siebertcolorsathome.nl

 

 

 

www.johnebbers.nl06-30003764

Dé metsel- en tegelspecialist

Iedereen is uniek!
Daarom is persoonlijk en deskundig advies belangrijk. 

Of je nu houdt van lang en steil haar, van krullend en 
warrig of kort; wij creëren de juiste look voor jou! Kijk op 
de website voor meer informatie: www.salontoine.nl

Dames . Heren . Visagie . Extentions . Hairstyling . Bruidskapsels . Make-over

kijk op de website www.salontoine.nl

www.everscv.nl

Schootsveld 2 - 5821 EH Vierlingsbeek
Telefoon 0478-631502 - E-mail: info@everscv.nl

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag van 8.00 - 9.00 uur en van

16.30 - 17.30 uur. Andere tijden op afspraak.

Duurzame oplossingen
& onderhoud in

water, gas, CV en sanitair


